
 به نام خدا

ربیت دبیر شهید رجایی می رساند دانشگاه ت 1397به اطالع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی بهمن 

 به شرح زیر اعالم می گردد: ، جدول زمانبندی جهت مراجعه پذیرش حضوری

 (15.30- 13.30) ساعت  نوبت عصر  (12-9)ساعت  نوبت صبح تاریخ روز

 27/09/1397 شنبهسه 
 ریاضیایت و کاربردها

 فیزیک

 شیمی محض

 آموزش زبان انگلیسی

 28/09/1397 چهارشنبه
 مهندسی مکانیک

 (ش –حرف اول نام خانوادگی )الف 

 مهندسی مکانیک

 (ی – صحرف اول نام خانوادگی )

 01/10/1397 شنبه
 مهندسی کامپیوتر

 (ق –حرف اول نام خانوادگی )الف 

 مهندسی کامپیوتر

 ی(-کخانوادگی ) حرف اول نام

 مواد و متالورژی

 02/10/1397 یکشنبه
 مهندسی برق

 (س –حرف اول نام خانوادگی )الف 

 مهندسی برق

 (ی -شحرف اول نام خانوادگی )

 03/10/1397 دوشنبه
 مهندسی عمران 

 (ق –)الف  حرف اول نام خانوادگی

 مهندسی عمران 

 ی( -کحرف اول نام خانوادگی )

 صنایع مبلمان

 04/10/1397 سه شنبه
 مهندسی معماری

 ارتباط تصویری
 ساخت و تولید



 : مراجعه به دانشگاه به موارد زیر به دقت توجه فرمایید از لطفا قبل

شی  -1 صورت تعطیلی احتمالی مراکز آموز شهر تهران  آلودگی بیش از حد مجازبه دلیل در  شهید هوای  شگاه تربیت دبیر  ، دان

 از طریق رسانه ها توجه فرمایید.به اطالعیه های مربوطه ، رجایی نیز تعطیل خواهد بود ، لذا خواهشمند است قبل از حرکت 

ست شگاه ،  الزم به ذکر ا صورت تعطیلی دان ساس جدول فوق انجام پذیرفته و در   نوبت پذیرشسایر نوبت های پذیرش بر ا

 شده متعاقبا طی اطالعیه ای اعالم خواهد شد.ف حضوری گروه حذ

  می باشد. سالن اجتماعات عالمه جعفریمکان پذیرش ،  -2

 عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف دانشجو تلقی می گردد. -3

 مدارک مورد نیاز در پذیرش حضوری به شرح زیر می باشد : -4

 نسخه کپی دو+  اصل یا گواهي موقت مدرك پيش دانشگاهى -  3*4قطعه عکس تمام رخ  6 -

 رسيد درخواست تایيدیه تحصيلي - شناسنامه اتصفحکليه صویر ت -

 روي کارت مليپشت و تصویر  - نسخه کپی دو+  ریز نمرات سه ساله متوسطه -

 (در صورت دارا بودن)پي دفترچه بيمه ک - نسخه کپی دو+ اصل یا گواهي موقت دیپلم متوسطه  -

  نسخه کپی دو+  یز نمرات دوره پيش دانشگاهير -

 

 کلیه مدارک بارگذاری شده در پذیرش غیر حضوری الزامی است .و ارایه مراه داشتن ه -5

 نموده و همراه داشته باشید.از آن تهیه  نسخه کپی دوبه بایگانی شدن مدارک دریافتی ، لطفا قبال  با توجه -6

پرینت تهیه کرده و بعد از امضا ، هنگام پذیرش   «اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذیرش غيرحضوري»فرم  لطفا از -7

 به مسئول مربوطه تحویل نمایید.



موارد زیر  اطالعات شامل ایمدارک و  میه ، همچنینمدارک مورد نیاز تایید سهدانشجویان محترم خانواده شاهد و ایثارگران ،  -8

 :را به همراه داشته باشند

 ، ی(رزمندگ-یآزادگ-درصد 25ریجانباز ز-درصد 25 یجانباز باال-خانواده شهدا) یثارگریکارت ا یکپ :آ  -

 (درصد و آزادگان 25 ی: فرزندان و همسران شهدا، جانبازان باالیبرا) شماره حساب بانک تجارت به نام خود دانشجو :ب -

  (و ... یثارگرینوع ا ثارگر،یا یکد مل ،یثارگریشماره پرونده ا) یثارگریا مشخصات :ج -

 

در خصوص پایش سالمت جسم و روان ، می بایست اطالعات مورد نیاز در سامانه مربوطه ثبت و  4با توجه با اطالعیه شماره  -9

 تایید گردد.

 مسیر های دسترسی به دانشگاه شهید رجایی: -10

 با تاکسی: -الف

. این تاکسی ها از مقابل درب جنوبی و لویزان  –ز میدان رسالت ، ابتدای خیابان هنگام ، تاکسی های خطی شیان ا -

 شرقی )درب اصلی( دانشگاه عبور می کنند.

 خط مقابل دانشگاه است.انتهای  –از زیر پل سید خندان : تاکسی های خطی لویزان  -

 با مترو: -ب

پیاده شوید . مقابل درب خروجی ایستگاه  ایستگاه مترو فدک رسانده و  (به سمت فرهنگسراصادقیه ) 2خط خود را به 

 تا جلوی درب جنوبی دانشگاه می آورند.ون های سبز شما را مستقیما 

 )اتوبوس تندرو(: BRTبا خطوط  -ج 

الله( ایستگاه لویزان )دانشگاه پایانه  –)پایانه مترو جوانمرد قصاب  9خط خود را به بزرگراه امام علی )ع( رسانده و در 

 متر شما مقابل درب جنوبی دانشگاه هستید. 100از  پس پیاده شوید. بعد از خروج از ایستگاه  شهید رجایی(

 داره خدمات رایانه و ثبت نام ا

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


